Kleine monumenten (60)

Zeepaardjes op 't Hogeland
Gee rt Bekkering
Aan de Brinkstraat zit op nummer
253 al heel lang een hui sarts. D okter
H. van den Berg w oonde sinds 19 56
hier . De Enschedese kunsten ares
M arie van Eijl-Eitink (1925) maakt e
een reliëf voor de geve l. Van den
Berg was een ouderwetse, besche ide n
dokter. Zo een die nog eens
ongevraagd teru gkwam bij de patiënt
om te kijk en hoe het ging. Hij had
een ' ho ute n poot ' omdat hij als kind
o nde r een auto kwam en ee n been
ve rloo r. Daarom kon hij ook gee n
chiru rg worden, maar hij redde zich
prima met dat been. H ij liep wel met
ee n sto k, maar ging bij patiënten
gewoon trap op en trap af. Dokter
Van de n Berg en de vade r van M arie
Eitink wa ren goe d bevrien d. Ze
deeld en de liefde voor de natuur en
voor de sterren. Ook de kind eren
waren bevriend en ded en veel same n.
Het was du s logisch dat de jonge kunsten ares M arie Eitink ee n reliëf in
chamotte voor de voo rgevel van het nieu we hu is maakt e. D rie zee paardjes en
een zeester zwerven tussen zeewier. M arie Eitink maakte ook nog een groot
bronzen beeld van dokter Van den Berg, dat [Jaar Ame rika ging . Een dochter
van de dokter was met ee n arts ge tro uwd, die daar we rkte . H et beeld staat nu in
dat Am erikaanse zieke nhuis, maar het ontw erp staat nog bij M ari e in de tu in .
N atuurlijk rust de dokter daar op zij n sto k. Vanaf 19 80 hield dokter j aarsma al
zij n werkzam e j aren praktijk in het doktershuis en hij woont er nog. In het
boek Enschede, de mensen, de stad staat ove r hem, dat hij vaak ov er die plek zei:
'Op het driehoekje bij de Hogclall d5illc~cI
\,
~I
kun je fJoor je gezolldheid altijd slaçen: Een
'j
uatink]: /lall vishandel Lamtnets /lOOI' de
keel, lIaar de huisarts alsje niet lekker bent
en naar de dicrcnattscnpraktijle fJoor ecu
paardenmiddel. Eli als dat alles niet hel:{t
<~eh olpCl/ , dan leonje IJI'l)c,~er ooi: 1I 0<~ lIaar
Koov de Stricteer (iemand die door
halldoplc,l'..~illg geneest) . Tom Il'e hier
lewanten wOllell had ik er 1I0<~ <~CCII enkel
idee van dat mijn fJro lllj/ CII ik ooit het
diepeeeduiteen als hobby zo uden ,~aal /
bcoejcnen, A I het moois fJall het re/iif zien
wc 111/ onder water, all Ol'er the world. Eli
zo komen Ij/ij dan overal een beetje thuis.'
j aarsma heeft al in 1981 het hui s zo
ve rbo uw d, dat praktijk en wo onfunctie
goe d gescheide n zij n. Inmiddels houdt
hui sarts 13. van Stee nis- Vette r er
praktijk. Ied ereen die langs het
doktershui s komt kan ge nie ten van ee n
echt Ensch edees 'klein monu ment' met
een stu kje 'kleine <~e5ch iedell is ',
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Sliepsteen

